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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

 

 

Inmiddels zitten we weer aan eind oktober en rollen we weer 
zo langzaam aan de winter in. Gezien het steeds slechter 
wordende weer worden de wandelingen weer even stil gezet.  
 
Zoals u verder in het infoboekje zult zien wordt er op 16 no-
vember een film gepresenteerd met als titel HERMAN. 
Op 30 november kun je de kerstmarkt gaan bezoeken in 
Oberhausen. Er kunnen slechts 60 personen mee en gezien de 
steeds slechter wordende weersomstandigheden, het kan 
sneeuwen, is deze reis beslist niet geschikt voor mensen met 
een rollator. 
 
Bij de line dance groep is na vele jaren van lesgeven Mien 
Schalken gestopt. Helma van Veldhoven heeft de taak van 
Mien op zich genomen. Zowel de line dance groep als het be-
stuur bedanken Mien voor haar vele jaren van lesgeven. 
Zoals we al eerder hebben gemeld hebben we de website ge-
heel vernieuwd en is die inmiddels al in de lucht. Ad Floren 
heeft zich beschikbaar gesteld om deze te gaan onderhouden. 
                                   www.kbowaalwijk.nl 
Nogmaals willen we daarnaast ook nog erg onder de aandacht 
brengen dat KBO Waalwijk ook aanwezig is op Face Book. Kijk 
er eens naar en wordt vrienden van KBO Waalwijk   
Het bestuur wenst alle leden de komende tijd een gezellig 
samen zijn toe bij alle op stapel staande activiteiten.    

http://www.kbowaalwijk.nl/
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Het Keukentafelgesprek;      
ervaringen  
 
Onlangs werd ik gebeld door 
twee KBO leden met de vraag 
of ik hun kon helpen nadat het 
keukentafelgesprek al had 
plaats gevonden. Omdat beide 
zaken nog lopen houd ik het 
kort. 
 
Bij het eerste geval heeft de 
man de keuze van de onder-
steuning overgelaten aan de medewerker van de gemeente.  
Goed overdacht waaraan hij nu precies behoefte had, had hij 
niet. Zijn dochter was aanwezig bij het gesprek. Maar ja, die kon 
de behoefte, de mogelijke keuzes en uitkomsten niet overzien. 
De gemeente geeft - natuurlijk - de goedkoopste behoefte dek-
kende voorziening. En zonder een hele goede reden is een voor-
ziening niet 1,2,3 te veranderen. 
 
Het tweede geval betrof een wat uit de hand gelopen keukenta-
felgesprek. Het klikte in de verste verte niet tussen de medewer-
ker van de gemeente en de vrouw. Ook hier was de dochter 
aanwezig. En ook hier weer geen goede voorbereiding. 
Over het plan van aanpak van de gemeente was zij (natuurlijk) 
heel, heel ontevreden.  
Normaal gesproken kan je dan in bezwaar gaan, maar met een 
uit de hand gelopen, onduidelijk keukentafelgesprek heb je wei-
nig kans op succes. Gelukkig heb ik er een vervolg aan kunnen 
geven zonder (voorlopig) helemaal opnieuw te moeten beginnen. 
 
Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Laat de tweede 
dan een cliëntondersteuner zijn. 
Je krijgt waar je recht op hebt èn wat noodzakelijk is. Alles vol-
gens de Wet Maatschappelijk Ondersteuning en de verdere ge-
meentelijk regelingen.  
                                                                       Louis Hofmann 
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3 belangrijke voedingsadviezen voor je hersenen  

Alles valt en staat met gezonde hersenen. Door te sporten, alco-

hol te skippen en je hersenen zoveel mogelijk te blijven prikke-

len, kun je je brein zo gezond mogelijk houden. Maar wat moet 

je daarvoor precies eten? Dit zijn de belangrijkste voedingsad-

viezen voor je hersenen.    

Je hersenen maken jou tot 
wie je bent. Ze zorgen dat 
je kunt nadenken, herinne-
ringen hebt, plannen kunt 
maken, zin krijgt om te vrij-
en, moet huilen om een zie-
lige film en ga zo maar 
door. Ondertussen regelen 
ze door de aanmaak van 
hormonen tal van processen 
in je lijf, zoals je ademha-
ling, je hartslag, je stem-
ming en je stofwisseling. 
Gaat er iets mis in onze 
hersenen, dan heeft dat grote impact. We worden bijvoorbeeld 
vergeetachtig, depressief of kunnen ons slecht concentreren. Het 
goede nieuws: met voeding heb je veel invloed op de gezond-
heid van je hersenen. Nog meer goed nieuws: door al het onder-
zoek dat de afgelopen jaren is gedaan, weten we steeds beter 
wat we wel en niet moeten eten om ons brein tegen hersenziek-
te te beschermen. We delen de drie belangrijke voedingsadvie-
zen voor je hersenen.    

1. Skip de snelle koolhydraten  

Ons westerse eetpatroon bevat te veel suikers en ‘snelle’ kool-
hydraten. Denk aan koekjes, snoep, frisdrank, pasta en witte 
rijst. Dit zijn producten die veel suiker bevatten en juist heel 
weinig vezels. Deze combinatie zorgt voor een snelle stijging in 
je bloedsuiker. En dat is niet goed voor je hersenen. Als reactie 
maakt ons lichaam het hormoon insuline aan, wat zorgt voor het  
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dalen van de bloedsuiker. Als je dit soort producten vaak eet, 
schommelt je bloedsuikerspiegel steeds van hoog naar laag. De-
ze schommelingen belemmeren de hersenwerking en hebben in-
vloed op je geheugen, je stemming en leervermogen.   

Kies dus liever voor vezelrijke producten die je bloedsuikerspie-
gel stabiel houden, zoals volkorenbrood, volkorenpasta, zilver-
vliesrijst en peulvruchten. Eet je wel ‘snelle’ koolhydraten, com-
bineer ze dan met vezelrijke producten, zoals groenten, noten of 
zaden. Zo voorkom je dat de koolhydraten een piek in je bloed-
suikerspiegel veroorzaken.    

2. Experimenteer met kruiden   

Een te hoge bloeddruk is een sluipmoordenaar, ook voor je her-
senen. Doordat de druk in de bloedvaten constant te hoog is, 
loop je een groter risico op een hersenberoerte. Daarnaast ver-
groot een hoge bloeddruk ook de kans op dementie. Ga als het 
even kan altijd voor pure producten, experimenteer met ver-
schillende kruiden en strooi zo min mogelijk met de zoutpot. 
Schotel jezelf ook minder bewerkt voedsel voor – dag koekjes, 
chips, snacks, maaltijdmixen en fastfood! En eet je noten? Kruid 
ze dan eens lekker met bijvoorbeeld paprika- of kerriepoeder in 
plaats van zout.   

3. Eet meer vette vis  

Als er iets belangrijk is om je bloedvaten soepel te houden, zijn 
het wel gezonde vetten. Als je te weinig omega 3-vetzuren bin-
nenkrijgt, kan dat leiden tot cognitieve problemen, zoals ver-
geetachtigheid of een verminderde concentratie. Eet daarom 
minder vaak vlees (want: rijk aan verzadigd vet) en eet meerde-
re keren per week vette vis, zoals haring, makreel en zalm. Vis 
is een belangrijke bron van omega 3-vetzuren. Deze meervoudig 
onverzadigde vetzuren zorgen ervoor dat zenuwcellen in de her-
senen goed en snel met elkaar kunnen communiceren. Eet je 
liever geen vis? Omega 3-vetzuren zitten ook in plantaardige oli-
en, vooral lijnzaadolie, en een klein beetje in groene bladgroen-
ten.                                                                                                     
                                                                                        Bron: GezondNu.nl  

https://gezondnu.nl/voeding/meer-vezels-eten-voorkom-deze-valkuilen-gezondnu/
https://gezondnu.nl/voeding/meer-vezels-eten-voorkom-deze-valkuilen-gezondnu/
https://gezondnu.nl/voeding/meer-vezels-eten-voorkom-deze-valkuilen-gezondnu/
https://gezondnu.nl/voeding/door-deze-5-redenen-wil-je-meer-noten-eten-en-dat-is-precies-de-bedoeling/
https://gezondnu.nl/voeding/door-deze-5-redenen-wil-je-meer-noten-eten-en-dat-is-precies-de-bedoeling/
https://gezondnu.nl/voeding/6-simpele-lunchrecepten-met-vis/
https://gezondnu.nl/voeding/6-simpele-lunchrecepten-met-vis/
https://gezondnu.nl/voeding/6-simpele-lunchrecepten-met-vis/
https://gezondnu.nl/voeding/6-simpele-lunchrecepten-met-vis/
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Bezoek Kerstmarkt Oberhausen 

 

In 2019 bezochten we deze Kerstmarkt voor het laatst en 
omdat we bijna alle plaatsen in Duitsland al een keer bezocht 
hadden vond de activiteitencommissie het misschien wel leuk 
om nog een keer naar Oberhausen te gaan. 
We gaan daar naar toe op woensdag 30 november a.s. De bus 
vertrekt op die dag al om 09.00 uur bij het Antoniushof. 
Een paspoort of identiteitsbewijs dient U bij zich te 
hebben!!  
Er kunnen ongeveer 60 personen mee. Mochten er meer 
inschrijvingen binnenkomen dan zal aan de volgorde van 
binnenkomst worden bepaald wie er mee mag als er 
tussentijds nog afmeldingen komen. 
Op de Centro Kerstmarkt, waar we zo rond de klok van elf uur 
denken aan te komen, staan maar liefst 150 houten hutjes 
met allerlei artikelen, cadeautjes en natuurlijk de nodige 
lekkernijen. Centro is uitermate geschikt voor feestgangers en 
fijnproevers. Er is enorm veel te zien en te beleven en het 
winkelcentrum ziet er adembenemend uit. Kijk mee over de 
schouder van glasbewerkers en houtsnijders. Of ontdek hoe 
ambachtelijke bonbons worden bereid. 
In huttendorp Santa’s Village kun je terecht voor de nodige 
lekkernijen. Uiteraard kun je er ook voor speelgoed en 
handwerk terecht, maar de zoete versnaperingen zijn hier wel 
dé attractie. De handgemaakte bonbons zijn een aanrader, 
maar je vindt hier ook pannenkoeken en fruitbrood.  
Natuurlijk kun je voor een goed glas glühwein ook terecht op 
deze markt. Als de benen dan erg moei zijn geworden 
vertrekken we om ongeveer kwart over vier weer richting 
Nederland waar we dan in Zeeland bij het Witte Huis nog een 
3 gangen menu krijgen aangeboden. De verwachting is dat 
we om ongeveer negen uur weer in Waalwijk zullen zijn.  

Deze reis is beslist niet geschikt 

voor mensen met een rolstoel of rollator.   
(Voor het inschrijfformulier zie pagina 12) 
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UITNODIGING FILM  ‘HERMAN‘ 16 NOVEMBER 2022 
  

Op woensdagmiddag 16 november 
a.s. organiseert KBO Waalwijk een 
themamiddag in ’t Bourgondisch 
Hof  Aanvang: 14.00 uur.  
Deze middag zal verzorgd worden 
door ‘ Stichting evenementen Vlij-
men’. Deze stichting heeft een film 
geproduceerd  met als titel:  
               HERMAN                     
De hoofdpersoon in deze film is net 
gepensioneerd , zijn vrouw komt te 
overlijden en zo valt hij in een 
eenzaam bestaan. Totdat hij bij 
een bijna ongeval in contact komt 
met jongeren. Dan wordt zijn leven 
weer zinvoller. De film is geheel 

door amateurs gespeeld  en is in Heusden opgenomen. De 
lengte van de film is 45 minuten.   
Tijdens deze middag zijn ook mensen aanwezig die betrokken 
zijn geweest bij het bedenken en maken van de film.    
Het doel van de stichting is, dat zo veel mogelijk mensen deze 
film zien. Zeker in onze regio, omdat het hier is opgenomen 
en er door plaatselijke acteurs in wordt gespeeld. Graag willen 
wij deze film van harte aanbevelen aan onze leden om deze 
bijzondere film te komen zien! Na vertoning van de film zal er 
een korte pauze worden gehouden onder het genot van een 
lekker kopje koffie of thee en vervolgens kun je dan daarna 
nog 50 minuten kijken naar de 
making of van deze film. Er zijn 

geen kosten aan verbonden!  
Voor inschrijving zie bladzijde 13  
 
Wilt u meer informatie over de 
film, kijk dan op:    
www.evenementenvlijmen.nl  
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Filteroptie en herstelfunctie in WhatsApp  

  
Snel filteren op ongelezen berichten kan binnenkort 

in WhatsApp. En wie spijt krijgt van een verwijderd 

bericht kan dit straks herstellen.  
  
WhatsApp voorziet de app van twee 
handige opties: filtering en een her-
stelfunctie.  

  
Filteren op ongelezen berichten  
 

Snel zien in welke chats nog niet gele-
zen berichten staan, kan straks dank-
zij een filter. Tik in het chatoverzicht op het plaatje van 
het vergrootglas (de zoekfunctie) en daarna op Ongele-

zen. U ziet dan een lijst met nog niet gelezen berichten.  

  
Functie ongedaan maken  

 

Niet tevreden over een berichtje? Dan is dat snel verwij-
derd in WhatsApp. Tegenwoordig kan dat zelfs nog twee-
enhalve dag later. Berichten kun je verwijderen voor ie-
dereen of alleen voor jezelf. Dat gaat nogal eens mis. Ge-
bruikers willen een bericht terugtrekken uit een groep 
maar tikken per ongeluk op 'Verwijder voor mezelf'. Hier-
voor komt over enige tijd de functie beschikbaar om be-
richten terug te halen. Verwijderen kan daarna met 'Ver-
wijderen voor iedereen'.  

Het nieuwe filter is snel voor iedereen beschikbaar, de her-
stelfunctie laat nog op zich wachten.  

  

Bron: Seniorweb  
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Bustocht bezoek Kerstmarkt Oberhausen 
 Duitsland op woensdag 30 november a.s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik/wij ga(an) mee met ……….perso(o)n(en) voor de reis van 

  

Woensdag 30 november a.s. 

 

Heer …………………………………………………..……………………. 

Mevrouw…………………………………………………………………... 

Adres………………………………………………………………………… 

Telefoonnummer………………….....……Postcode………………. 

E-mailadres…………………………………………………………....... 

Pasnummer(s)…………………………………………………………… 

De kosten voor deze busreis bedragen € 50,00 per persoon. 
Een paspoort of identiteitskaart is verplicht 

Deze reis is beslist niet geschikt 

voor mensen met een rolstoel of rollator. 
                                                               

 

Inschrijven in ’t Bourgondisch Hof: 
 

Woensdag 9 november 2022 

van 13.30 tot 14.00 uur 

 

LET OP!! DEZE REIS IS NIET GESCHIKT VOOR PERSONEN 

MET EEN ROLLATOR OF ROLSTOEL !!!! 
Vriendelijk verzoek uw KBO fotopas en bijbehorende               

jaarpas 2022 te tonen 
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     INSCHRIJFFORMULIER 
           

                   THEMAMIDDAG 
                  HERMAN 
     op woensdag 16 november 2022 

Deze filmmiddag zal worden gehouden 

in “t Bourgondisch Hof” 

Een persoon mag maximaal 2 
personen inschrijven 

 
 
 
 
 
 
 
            Aan deze middag zijn geen kosten verbonden 
 
 

Heer:………………..………………………………………………………… 

Mevrouw:……………………………………………………………………. 

Adres:….…………………………………………………………………….. 

Postcode:………………….Woonplaats:………………………………. 

Telefoon:……………….……………………………………………………. 

E-mailadres:…………………………………………….………………….. 

Lidnummer(s):……………………………….……………………………. 

 

 

Inschrijven bij ’t Bourgondisch Hof 

Eerste Zeine 92 
op dinsdag 8 november a.s. 

van 13.30 uur tot 14.00 uur 
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Aanvraag energietoeslag 2022 nog steeds mogelijk 

Gold de mogelijkheid tot aanvraag voor de energietoeslag 

voor Inwoners van de Gemeente Waalwijk met een laag in-

komen (tot120% van het sociaal minimum) eerder tot 1 juli, 

nu is die verlengd tot aan het einde van dit jaar. 

Heeft u die toeslag aangevraagd, maar werd die afgewezen 

omdat u “te laat” was dan krijgt u daarover vanzelf bericht 

van de gemeente (via Baanbrekers).  

Meent u misschien alsnog in aanmerking te komen voor deze 

toeslag van in totaal € 1.300 (€ 800 + € 500) dan kunt u die 

alsnog aanvragen. 

U heeft er recht op als uw totaal netto maandinkomen van de 

AOW niet hoger is dan:  

- voor alleenstaanden : € 1.382,89 

- voor gehuwden/samenwonenden : € 1.872,49 

Op de website www.baanbrekers.org vindt u een aanvraag-

formulier en informatie over de identiteitsgegevens en bewijs-

stukken. 

Leden van de KBO Waalwijk die hierbij hulp nodig hebben 

kunnen contact opnemen met een van de clientondersteuners 

vermeld achterin het infoboekje.  
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Hulp bij het betalen van een hoge energierekening 
 

Door de stijgende energieprijzen en de 
dure boodschappen is het leven flink 
duurder geworden.  Soms lukt het te 
besparen of is er een spaarpotje. Dan 
lukt het nog wel om alles te betalen. 
Maar steeds vaker lukt het niet.  1 op 3 
huishoudens hebben in deze financieel 
moeilijke tijden geldzorgen. Het Rijk 
neemt maatregelen om te helpen. Maar 

voor een aantal maatregelen is meer tijd nodig en daarom 
zijn de maatregelen pas volgend jaar beschikbaar.  
 
Veel mensen vinden het nu  moeilijk om alle kosten te beta-
len. Door de hoge energiekosten zetten ze bijvoorbeeld daar-
om de verwarming niet meer aan. Ze zijn bang dat ze de 
eindafrekening niet kunnen betalen.   Met de winter voor de 
deur is dat natuurlijk heel erg vervelend. Zeker als je bijvoor-
beeld door ziekte een goed verwarmde kamer nodig hebt.  
 
De gemeente Waalwijk wil daarom 
iedereen die door een hoge energie-
rekening in de problemen komt hel-
pen. De hulp start  met een adviesge-
sprek.  In het adviesgesprek kijkt  een 
medewerker van TeamWijZ samen 
met jou  naar de mogelijkheden en 
krijg je tips. Heb je met deze tips toch te weinig geld om alles 
te betalen? Er is dan extra ondersteuning mogelijk!! 
 
De gemeenteraad heeft voor deze situaties een speciaal 
maatwerkfonds beschikbaar gesteld.  Via het maatwerkfonds 
is extra hulp mogelijk. Via het fonds wordt extra ondersteu-
ning gegeven om te zorgen dat er voldoende geld is zodat de 
verwarming toch aan kan.                 (Zie vervolg op bladzijde 18)  
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Heb je geldzorgen door een hoge energierekening? Neem dan 
contact op met de gemeente Waalwijk met TeamWijZ en 
maak een afspraak voor adviesgesprek hoge energierekening.  
 
Dat kan maandag tot en met donderdag tussen 08.30 en 
12.30 uur.  Het telefoonnummer is 0416 -683456.  
 
Heb je geen hoge energierekening maar wel geldzorgen? Ook 
dan is een afspraak maken voor een adviesgesprek mogelijk! 
 
Kom je er zelf niet uit en heb je hulp nodig, neem dan 
contact op met een van de cliëntondersteuners welke 

vermeld zijn op pagina 24.   
 
 

 
 
Team Wijz is het toegangsteam van de gemeente Waalwijk. 
De  medewerkers beantwoorden vragen over zorg en onder-
steuning. Ze geven advies en denken mee over eventuele 
oplossingen. 
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NL-Alert 
Hoe kan ik controleren of mijn smartphone 

goed is ingesteld voor NL-Alert? 
 

Elke mobiele telefoon ontvangt in principe de waarschuwingen 
van NL-Alert. Elk half jaar wordt er door de overheid een 
testbericht uitgezonden. Dit gebeurt tegelijkertijd met het 
testen van het luchtalarm. Als je zeker wilt weten of je 
smartphone goed staat ingesteld, dan kun je dat als volgt 
controleren. 
Op een Android-telefoon:   

- Tik op Instellingen  

- Typ boven in het zoekvak ‘Noodwaarschuwingen’ 
- Tik op Draadloze noodwaarschuwingen 
- Controleer of het schuifje naast ‘NL-Alert’ aanstaat. Is 

de optie niet actief, tik er dan op om hem te activeren. 
- Sluit de Instellingen 

Op een iPhone: 
- Tik op Instellingen 

- Tik op Berichtgeving 
- Onderaan staat de optie ‘Noodmeldingen’. Is het 

schuifje daarachter groen, dan ontvang je 
overheidsmeldingen. Zo niet, tik dan op het schuifje om 
de meldingen in te schakelen. 

 
ZWEEDSE PUZZEL 

 

U kunt de oplossing van de puzzel tot 5 november opsturen 
naar: Redactie infoboekje KBO Waalwijk  
                       p/a Kastanjestraat 9,  
                       5143 CZ Waalwijk  

of u kunt een email sturen naar info@kbowaalwijk.nl met de 
vermelding Doorloper nr 5.  
 
Vergeet uw naam, adres en lidnummer niet te vermelden.  
KBO Waalwijk stelt deze keer weer 5 waardebonnen beschik-
baar. Deze zullen worden verloot onder de goede inzenders. 

mailto:info@kbowaalwijk.nl
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KBO Bestuur afdeling Waalwijk 
Rabobank:  NL74 RABO 0155 8683 14 

e-mailadres: info@kbowaalwijk.nl 

 
Voorzitter             Ad van Hamond         tel: 334609 
Secretaris/Notuliste      Paulien Verzijl                                     tel. 06-38325047 
Penningmeester           Jan van Bergen         tel: 280684 
Bestuurslid             Diel Zijlmans                                               tel. 339606 
Bestuurslid                  Jan van de Wiel                                            tel. 335017 
Bestuurslid                  Ton van de Ven                                   tel. 06-27272957 
Asp. Bestuurslid           Annie vd Velden                                  tel. 06-53149083 

   
 Ledenadministratie        E-mail: info@tvdv.demon.nl       
 Ton van de Ven                                      tel. 06-27272957 
 
 Sociaal Domein 
 Jan van de Wiel   tel. 335017                      
  
 Activiteitencommissie  
 Elly Zijlmans   tel. 339606 
 Piet Jonkers   tel. 330069 
 Diel Zijlmans   tel. 339606 
 Annie vd Velden                                              tel. 06-53149083 
    

  Belastinginvullers  
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Ad van Oirschot  tel. 277721 
 Hans van Tuyl  tel. 650829 
 Hans van den Acker                                              tel. 276960 
 Louis Hofmann  tel. 349750 
 Kees van Wezenbeek                                      tel. 06-46635583                    
  
 Vrijwillige Ouderenadviseurs 
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Louis Hofmann   tel. 349750 
  
 Clientondersteuner/Thuisadministrateur 
 Marie-Louise Mol-Coret  tel. 338273 
 Louis Hofmann   tel. 349750 
 Marie José Vloemans                                       tel. 06-30246405 
 Y. Houben   tel. 337319                 
  
 Redactie Infoboekje – Korting pasjes - Bezorging  
 Diel Zijlmans   tel. 339606 
  
 Redactie Nieuwsbrief/Website 
 Ad Floren   tel. 333502 
  
 Computerondersteuning 
 Bert Spitzers   tel. 338148 

mailto:info@kbowaalwijk.nl
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